ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3
ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
.....................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองปอน อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 0.60
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองปอน ราคากลาง 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานหรือขายของที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา ที่ทาสัญญากับหน่วยงานราชการหรือ 30 %
รัฐวิสาหกิจโดยตรง สัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า 96,000.0๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๑4.๐๐ น. – ๑5.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ตาบลเมืองปอน อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอขุนยวม และ
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 เดือน สิหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอขุนยวม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองปอน ในระหว่างวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๖๘๔๖๔๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑7 / ๒๕๕8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอนลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
********************************
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหางปอน หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองปอน อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 0.60
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองปอน ราคากลาง 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒แบบใบเสนอราคา
๑.๓แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา P= (Po) x K
๑.๖บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณวันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานหรือขายของที่สอบ
ราคาดังกล่าวที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา สัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า
96,000.0๐ บาท (เ ก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ส่วนที่ ๑ (เอกสารยื่นพร้อมซองเสนอราคา) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ
(ข) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ
(๒)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ
(๓)
ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สาเนาบัตรประตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็
ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารต่าง ๆ
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ (เอกสารซองเสนอราคา) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)
(๕) มาตรฐานฝีมือช่าง หลักฐานมาตรฐานฝีมือช่างไม่ต่ากว่า ปวช . สาขาโยธาหรือก่อสร้าง แสดงวุฒิ
การศึกษาและสาเนาบัตรประชาชน
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอ
ราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายเสนอราคา ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า๖๐วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 17/๒๕๕๘ ” โดยยื่นโดยตรงต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอาเภอขุนยวม (ที่ว่าการอาเภอขุนยวม) ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอขุนยวม (ที่ว่าการอาเภอขุนยวม)
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย (ราคารวม) เป็นหลัก
๕.๒หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ๔แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรั บ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคา
กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้าง
ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายกับ “องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน ” ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของ
ราคารวมที่เสนอราคาได้ให้ “องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน ” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(1) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน ๓วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๕) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ล้าน
บาท) หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอนจะจ่ายเงินค่าจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานถูกต้อ
ครบถ้วน
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๓แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่
องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินอุดหนุน ทั่วไป ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะลงนาม
ในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับ การจักสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถยกเลิกการ
จัดหาได้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่ได้ ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบลยกเลิกผลการสอบราคา

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้
เสนอรราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ภายใน ๗วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่ง ของงนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
๑๐.๓ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน ” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติ งานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ๑๐ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้
11.1 สาขาก่อสร้าง หรือช่างโยธา จานวน 1 คน
๑๑.๒ ...............................-........................................
12. ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

